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Татарстан Республикасы 
Алексеевск муниципаль районы 
Майна авыл л<ирлегендэ 
Муниципаль хезмэт турындагы 
Нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту турында 

Гамэлдэге законнарга, шул исэптэн "Гражданнарнын, уз ихтыяждары 
ечен бакчачылык Ьэм яшелчэчелекне алып бару Ьэм Россия Федерациясенец 
аерым закон актларьша узгэрешлэр керту турында"гы 29 июль, 2017 ел, 217-
ФЗ санлы Федераль закон Нигезлэмэлэренэ туры китеру максатында 

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районыньщ Майна 
авыл жцрлегендэ муниципаль хезмэт турындагы Нигезлэмэгз Татарстан 

Республикасы Алексеевск муниципаль районы Майна авыл жирлегенец 26 
нчы июнь, 2018 ел, 67 нче Карары белэн расланган тубэндэге эчтэлектэге 

12.1 пунктныц 2 пунктчасын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ: 
2) эшмэкэрлек эшчэнлеге белэн шэхсэн яки ышанычлы затлар аша 

шегыльлэнергэ, коммерция оешмасына яки коммерциячел булмаган оешмага 
идарэ итудэ катнашырга (сэяси партиягэ идарэ итудэ катнашудан, бушлай 
нигездэ жирле узидарэ органында булдырылган башлангыч профсоюз 
оешмасыныц сайлап куела торган органына идарэ итудэ катнашудан, 
муниципаль берэмлек сайлау комиссиясе аппаратына идарэ итудэ 
катнашудан, съездда (конференциядэ) катнашудан яки ижтимагый оешма, 
торак, торак-тезелеш, гараж кооперативы, бакчачылык, яшелчэчелек, дача 

Майна авыл жирлеге Советы карар бирде: 

узгэрешлэрне кертергэ: 



кулланучылар кооперативы, кучемсез мелкэт милекчелэре ширкэтенец 
гомуми ж;ыелышында катнашудан, бушлай нигездэ курсэтеп кителгэн 
коммерциячел булмаган оешмаларга (сэяси партия Ьэм профессиональ 
берлек органыннан, шул исэптэн жцрле узидарэ органында, муниципаль 
берэмлекнец сайлау комиссиясе аппаратында булдырылган башлангыч 
профсоюз оешмасыннан кала) идарэ итудэ бер кеше кулындагы башкарма 
орган сыйфатында катнашырга яки тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларньщ 
коллегиаль органнары составына яллаучы вэкилнец (эш бирученец) 
муниципаль хокук акты билгелэгэн тэртиптэ алынган рохсэте белэн керу. 

2.Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Майна авыл 
жцрлегенец 17 ноябрь, 2018 ел, 80 нче Карарын кочен югалткан дип санарга. 

З.Элеге карарны Майна авыл жирлегенец рэсми сайтында, хокукый 
мэгълумат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск 
муниципаль районы Майна авыл жцрлеге Советы бинасындагы мэгълумат 
порталына урнаштырырга. 

2. Элеге карарныц утэлешенэ контрольлек итуне уземдэ калдырам. 

Алексеевск муниципаль район 
Майна авыл жирлеге башлыгь 

Совет рэисе /Ы/ Р.Н.Гафиятуллин 
/о ъ 


